กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตน
ต่ อธงชั ยเฉลิ มพล เนื่ องในวั นกองทั พไทย เมื่ อวั นที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
กิจกรรมเนื่องในวันกองทัพไทยและพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจําปี ๒๕๖๑

กองทัพอากาศ ประกอบพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจําปี ๒๕๖๑ เนื่องใน “วันกองทัพไทย” เมื่อวันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๖๑ ณ ที่ตั้งดอนเมือง และบางซื่อ ประกอบพิธีฯ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าโรงเรียนนายเรืออากาศ หน่วยที่ตั้งกองทัพอากาศ
ต่างจังหวัด ประกอบพิธีฯ ณ ที่ตั้งหน่วย ประกอบด้วย โรงเรียนการบิน (นครปฐม), กองบิน ๔ (นครสวรรค์), กองบิน ๕ (ประจวบคีรีขันธ์) และ
กองบิน ๗ (สุราษฎร์ธานี) ในส่วนที่ตั้งหน่วยที่ต้องประกอบพิธีร่วมกับหน่วยของกองทัพบก ประกอบด้วย กองบิน ๑ (นครราชสีมา), กองบิน ๒
(ลพบุรี) กองบิน ๒๑ (อุบลราชธานี), กองบิน ๒๓ (อุดรธานี), กองบิน ๔๑ (เชียงใหม่), กองบิน ๔๖ (พิษณุโลก) และกองบิน ๕๖ (สงขลา)

มอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน ประจําปี ๒๕๖๑

พลอากาศเอก พงศธร ไชยเสน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ อ่านสารอวยพรปีใหม่
ของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม และชายแดน
ประจําปี ๒๕๖๑ โดยมีนาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขํา ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกอง
ประจําการกองบิน ๒๓ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ อ่านสารอวยพรปีใหม่
ของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน
โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ
กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

หน้า ๓

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ อ่านสารอวยพรปีใหม่
ของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน
โดยมี นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ
กองบิน ๗ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จําพวกทหารกําลังพล
สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
พลอากาศโท สุ ท ธิ พั น ธุ์ ต่ า ยทอง เจ้ า กรมกํ า ลั ง พลทหารอากาศ
พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จําพวกทหารกําลังพล
สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โดยมี พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามแผนงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียนกองบิน ๔
พลอากาศตรี พั น ธ์ ภั ก ดี พั ฒ นกุ ล ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ยุ ท ธการและ
การฝึ ก กรมยุ ท ธการทหารอากาศ ในฐานะหั ว หน้ า สํ า นั ก งานอาเซี ย น
กองทัพอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามแผนงานความร่วมมือ
ด้านความมั่นคง ในกรอบอาเซียน โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์
ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๔ ให้ ก ารต้ อ นรั บ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมอวยพร "ครบรอบ ๑๐ ปี Thai PBS"

พลอากาศตรี ศุ ภ ณั ฏ ฐ หนู ร อด ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก กิ จ การพลเรื อ น และประชาสั ม พั น ธ์ กรมกิ จ การพลเรื อ น
ทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะฯ ร่วมอวยพร "ครบรอบ ๑๐ ปี Thai PBS" เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ข่าวประจําวัน ทอ.
รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการการเงิน
กองบิน ๒ และกองซ่อมอากาศยาน ๒ กรมช่างอากาศ

หน้า ๔

นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุรกุล รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการ
การเงินประจําปี ๒๕๖๑ กองบิน ๒ และกองซ่อมอากาศยาน ๒ กรมช่างอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี
ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๒ และ นาวาอากาศเอก กฤษณะ คุ ณ สนอง ผู้ อํ า นวยการกองซ่ อ มอากาศยาน ๒ กรมช่ า งอากาศ
ร่วมให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ และกองซ่อมอากาศยาน ๒ กรมช่างอากาศ จังหวัดลพบุรี

รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ กองบิน ๒๓
นาวาอากาศเอก ศรสิต กีรติพล รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ
และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุกองบิน ๒๓
ประจํ า ปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ธฤษณั ช ปาลกะวงศ์
ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

กองบิน ๗ ปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุงเบื้องต้นเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐
นาวาอากาศเอก อนุ รั ก ษ์ รมณารั ก ษ์ ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๗
เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุงเบื้องต้นเครื่องบิน
ขับไล่แบบที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงซ่อม
อากาศยาน ฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ในฐานะรองผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองบิน ๕๖ พร้อมเจ้าหน้าที่ และทหารกองประจําการช่วยเหลือดับเพลิง บ้านของ นายส่อง สุยแมว เลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๙ ตําบล
ครองรี อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
ww.rtaf.mi.th

